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Dinsdag 04 oktober  
Woensdag 05 oktober Start Kinderboekenweek 

Dag van de Leraar 
HVK Handbaltoernooi 

Donderdag 06 oktober Directie afwezig (scholing pedagogisch 
leiderschap) 

Vrijdag 07 oktober Directie afwezig 

   
Maandag 10 oktober Koffieochtend  

Onderwerp: ouderbetrokkenheid 
Dinsdag 11 oktober Observaties leergesprekken  
Woensdag 12 oktober  
Donderdag 13 oktober  

Vrijdag 14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

   
Maandag  17 oktober Herfstvakantie 

 

START KINDERBOEKENWEEK 

 

 
 



DAG VAN DE LERAAR 

 
Iedere dag weer zetten tienduizenden leraren zich in voor het geven 
van goede educatie aan onze kinderen. Of dit nu op de basisschool, 
voortgezet onderwijs of vervolgstudie is; de leraren voeren een 
belangrijk beroep uit. Omdat leraren en leraressen het verdienen om 
eens in het zonnetje te worden gezet is er de Dag van de Leraar. De 
Dag van de Leraar wordt ieder jaar op 5 oktober georganiseerd. 
 
 
 

 

AGENDA WEBSITE 

 
Voorgaande jaren werd er aan het begin van het schooljaar een kalender / schoolgids 
uitgegeven voor alle gezinnen. Deze kalender / schoolgids ontwikkelen en drukken bracht 
behoorlijk kosten met zich mee. In deze tijd van digitalisering (digitale agenda’s, 
smartphones e.d.) denken wij dat u op deze manier ook goed op de hoogte kan zijn en 
blijven over de activiteiten op onze school. We hebben daarom de keuze gemaakt de 
kalender dit jaar niet meer uit te geven. Hiermee sparen we de kosten van het ontwikkelen 
en drukken uit. Deze gelden kunnen we nu anders inzetten. De activiteiten kunt u vinden op 
onze website in de Agenda. 
 

TERUGBLIK SPONSORLOOP 

 
Vrijdag 30 september heeft de sponsorloop 
plaatsgevonden. Wat was het een feest! 
Deze week krijgen alle kinderen de sponsorlijsten 
met de stempelkaart mee naar huis om het geld op 
te kunnen halen. Het geld kan t/m volgende week 
vrijdag bij de leerkracht worden ingeleverd. 
Hoewel we nog niet precies weten hoeveel geld de 
kinderen bij elkaar hebben gelopen zijn de 
voetbaldoeltjes inmiddels geplaatst!  
Onderstaand een paar foto’s. Zodra de foto’s op de 
website staan zullen we u informeren. 

 
 
 

https://www.pastoormiddelkoopschool.nl/nieuws--agenda


SLIMKIDS KLAZIENAVEEN START NIEUWE GROEP  

Maandag 12 september is SlimKids gestart met een groep van 5 kinderen met hun ouders, 

onder begeleiding van een kinderoefentherapeuten, een diëtiste en een kinderpsycholoog, 

om de strijd tegen overgewicht aan te gaan.  

De kinderen volgen een beweegprogramma, waarbij 

ze tevens kennis maken met verschillende sporten. 

Plezier in bewegen (krijgen) staat voorop! Tijdens 

enkele beweeglessen komen de ouders samen met 

de diëtiste en kinderpsycholoog. Hierbij wordt de 

kennis vergroot over voeding en wordt er ondersteuning 

geboden bij het aanpassen van de leefstijl. Daarnaast is 

er ruimte om voorbeelden uit de praktijk te bespreken. 

De kinderen komen gedurende 12 weken 2 keer per 

week bij elkaar voor een beweegles.  

Kinderen in de leeftijd 6 - 12 jaar zijn welkom bij SlimKids Klazienaveen. Worstelt uw kind 

ook wel eens met zijn/haar gewicht? Wilt u meer informatie neem dan contact op met het 

SlimKids team, telefoonnummer: 0591-512144, e-mailadres: 

slimkidsklazienaveen@gmail.com. 

 

DECORATIECOMMISSIE 

Vorige week heeft de decoratiecommissie de school in 

herfstsferen gebracht. Het ziet er weer prachtig uit. 

 

 

 

  

mailto:slimkidsklazienaveen@gmail.com


Stoelendans 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema 

“Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de lege 

stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een spelletje, 

dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan worden: er 

is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden 

tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank 

bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 

buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een 

stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in 

duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint 

de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar, 

is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en 

maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël wegvluchten, de woestijn 

in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort 

het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch 

gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een 

zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu 

Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van alle joden. De 

moslims noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk 

ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone 

leven plaatsvindt, ook al in bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van een 

andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft 

daar een goed plan voor?, vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. 

Kom je alleen voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets 

betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je 

ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om 

er gewoon een stoel bij te zetten. Wie zal daar tegen zijn? 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

